
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 березня 2016 року        № 161 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок учасникам АТО 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  
розглянувши звернення громадян (учасників АТО), проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Лисенку Роману Олександровичу проект землеустрою            
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 303                            
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0839 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.1. Передати Лисенку Роману Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 303 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0373)                     
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0839 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

2. Затвердити Подолічу Олександру Івановичу проект землеустрою            
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 242                            
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.1. Передати Подолічу Олександру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 242 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0455)                     
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

3. Затвердити Кулішу Андрію Володимировичу проект землеустрою             
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 262 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
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площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Кулішу Андрію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 262 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0548) в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

4. Затвердити Нешкребі Дмитру Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 56 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

4.1. Передати Нешкребі Дмитру Олександровичу безоплатно                        
у власність земельну ділянку № 56 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0491) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Халанському Ігорю Павловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 217 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

5.1. Передати Халанському Ігорю Павловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 217 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0552) в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

6. Затвердити Тустановському Андрію Геннадійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                
ділянки № 185 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                         
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

6.1. Передати Тустановському Андрію Геннадійовичу безоплатно                
у власність земельну ділянку № 185 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0533) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Лебеденку Олександру Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 28 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Лебеденку Олександру Сергійовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 28 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0489) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Решетівському Анатолію Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 255 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Решетівському Анатолію Івановичу безоплатно                      
у власність земельну ділянку № 255 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0545) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Кухаруку Петру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 286 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

9.1. Передати Кухаруку Петру Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 286 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0556) в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Затвердити Головку Денису Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 46 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

10.1. Передати Головку Денису Володимировичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 46 (кадастровий                                                 
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номер 3510100000:02:028:0387) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Ніколаєву Владиславу Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 50 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                             
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

11.1. Передати Ніколаєву Владиславу Миколайовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 50 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0389) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Чернявському Денису Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 177 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                              
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

12.1. Передати Чернявському Денису Анатолійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 177 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0442) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Антоненку Сергію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 27 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

13.1. Передати Антоненку Сергію Вікторовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 27 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0486) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Колосу Миколі Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 25 в                   



 
 

5   

мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

14.1. Передати Колосу Миколі Олександровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 25 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0484) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Чухрану Євгену Валерійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 51 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

15.1. Передати Чухрану Євгену Валерійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 51 (кадастровий                                            
номер 3510100000:02:028:0399) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Демидчику Вадиму Ростиславовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 161 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                         
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

16.1. Передати Демидчику Вадиму Ростиславовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 161 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0343) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Шараварі Сергію Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 49 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

17.1. Передати Шараварі Сергію Леонідовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 49 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0398) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Чернявському Сергію Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки              
№ 295 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 
загальною площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

18.1. Передати Чернявському Сергію Анатолійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 295 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0564) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Боровикову Валентину Валентиновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки               
№ 238 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 
загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

19.1. Передати Боровикову Валентину Валентиновичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 238 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0453) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Константиновичу Віктору Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                
ділянки № 208 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

20.1. Передати Константиновичу Віктору Володимировичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 208 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0462) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Височиній Олені Миколаївні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 17 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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21.1. Передати Височиній Олені Миколаївні безоплатно                           
у власність земельну ділянку № 17 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0392) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Павленко Людмилі Федорівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 146 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

22.1. Передати Павленко Людмилі Федорівні безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 146 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0514) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Берднику Віктору Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 256 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

23.1. Передати Берднику Віктору Миколайовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 256 (кадастровий               
номер 3510100000:02:028:0546) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Красюку Захару Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 325 в              
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

24.1. Передати Красюку Захару Віталійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 325 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0577) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Остапенку Євгенію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 93 в                   
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мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

25.1. Передати Остапенку Євгенію Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 93 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0503) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0997 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Плантичу Олегу Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 158 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

26.1. Передати Плантичу Олегу Івановичу безоплатно                    
у власність земельну ділянку № 158 (кадастровий                      
номер 3510100000:02:028:0337) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Астаф’єву Денису Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 288 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

27.1. Передати Астаф’єву Денису Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 288 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0558) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Коваленко Тетяні Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 59 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

28.1. Передати Коваленко Тетяні Володимирівні безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 59 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0492) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Воронцову Андрію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 246 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

29.1. Передати Воронцову Андрію Вікторовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 246 (кадастровий                           
номер 3510100000:02:028:0458) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Усатенку Віталію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 147 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

30.1. Передати Усатенку Віталію Миколайовичу безоплатно               
у власність земельну ділянку № 147 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0523) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В. 

 
 
 

Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


